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Ewangelia (Łk 14, 25-33) 

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli 

ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, 

żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim 

uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może 

być moim uczniem. 

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza 

wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył 

fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, 

zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał 

wykończyć”. 

Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie 

usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może 

stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw 

niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko,  

i prosi o warunki pokoju. 



Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie 

może być moim uczniem». 

 

ZAMYŚLENIA 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus trzykrotnie w radykalny sposób 

przestrzega, kto nie może być Jego uczniem. 

Po pierwsze, ten, kto nie ma „w nienawiści” swojej rodziny i siebie 

samego, czyli – tłumacząc ten semityzm na język polski – ten, kto nie 

kocha Jezusa bardziej niż swoją rodzinę i samego siebie. 

Po drugie, uczniem Jezusa nie może być ten, kto idzie, co prawda, za 

Nim, ale nie niesie swego krzyża, czyli ucieka przed trudami  

i obowiązkami codziennego, chrześcijańskiego życia (np. modlitwa 

jako dialog z Bogiem, dawanie świadectwa o Jezusie, życie według  

Jego wskazań, chrześcijańskie wychowanie dzieci). 

Po trzecie, ten, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, czyli ten, 

kto nie ma zdrowego dystansu do posiadanych dóbr materialnych, kto 

nie potrafi być wewnętrznie wolny. 

Innymi słowy, Jezus oczekuje od tych, którzy chcą stać się Jego 

uczniami, że to On będzie w ich życiu na pierwszym miejscu, przed 

wszystkimi osobami i przed wszystkimi wartościami, także tymi 

duchowymi. 

I ma w tym niepodważalną rację, bom jest to rzeczywiście dla naszego 

dobra: dopiero bowiem wtedy, gdy człowiek ma właściwą relację do 

Boga, będzie miał i właściwą relację do bliźniego, i właściwe podejście 

do wszelkich dóbr: zarówno duchowych, jak i materialnych. 

    ks. Wojciech Michniewicz  



Ogólnopolskie dożynki na Jasnej Górze 3 – 4 września 

 

Ogólnopolskie święto dziękczynienia za plony, czyli tradycyjne 

dożynki, odbywają się na Jasnej Górze, jak zwykle, w pierwszy 

weekend września, w tym roku 3-4 września. W tym roku pod hasłem: 

„Do Maryi Królowej Pokoju”. Ten czas na stałe został wpisany  

w tradycję pielgrzymowania rolników do Matki Bożej. Dzięki 

ogólnopolskiemu charakterowi Dożynki Jasnogórskie są okazją do 

wspólnej modlitwy, ale też prezentacji piękna i barwności polskiej 

kultury ludowej. Podczas święta dziękczynienia Msza św.  

z błogosławieństwem wieńców żniwnych odprawiona zostanie  

w niedzielę o godz. 11.00 na jasnogórskim Szczycie. 

Ogólnopolską Pielgrzymkę Rolników zainaugurowała w sobotę 

wieczorna Msza św. o godz. 19.00 w Bazylice. Po Apelu Jasnogórskim, 

który poprowadził bp Leszek Leszkiewicz, delegat KEP ds. 

Duszpasterstwa Rolników, rozpoczęła się droga krzyżowa na wałach, 

a po niej czuwanie modlitewne. 

W niedzielę, 4 września, od godz. 8.00 rozpocznie się modlitwa na 

placu przed Szczytem z udziałem orkiestr i zespołów śpiewaczych. 

Uroczysta Suma z błogosławieństwem wieńców żniwnych 

odprawiona zostanie o godz. 11.00. Mszy św. przewodniczyć będzie  

i homilię wygłosi biskup kielecki Jan Piotrowski. 

Same Dożynki Jasnogórskie oraz wydarzenia im towarzyszące są 

stosunkowo młodym zwyczajem, jednak bardzo mocno 

zakorzenionym w ludowej tradycji chłopskiej, sięgającej co najmniej 

czasów przedrozbiorowych. 

Wśród pielgrzymek, które przybywały do Częstochowy, najwięcej było 

właśnie grup chłopskich. 

Szczególnie licznie modliły się w święta maryjne w sierpniu i we 

wrześniu, na Narodzenie Matki Bożej 8 września. Stąd wzięła się data 

dożynek, w pierwszą sobotę i niedzielę września. 

Corocznie z Jasnogórskimi Dożynkami połączona jest Krajowa 

Wystawa Rolnicza. W tym roku odbywa się jej 31. edycja. 

https://www.ekai.pl/tag/apel-jasnogorski/
https://www.ekai.pl/search/bp+Leszek+Leszkiewicz/
https://ekai.pl/?s=pielgrzymka


Pomysłodawcą i inicjatorem pierwszych czternastu edycji był Jacek 

Lupa, były dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  

w Częstochowie. 

Jak sam podkreśla, inspiracją dla niego była Wystawa Przemysłu  

i Rolnictwa w Częstochowie w 1909 r. 

Organizatorem wystawy jest Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

w Częstochowie. Honorowy patronat objął Prezydent RP Andrzej 

Duda. 

W programie dwudniowej imprezy znajdują się stoiska targowe  

i wystawiennicze m.in. targi pszczelarskie, wystawa 

przedsiębiorczości i maszyn rolniczych, kiermasz kwiatów i krzewów 

ozdobnych, wystawa zwierząt hodowlanych, festiwal produktów 

tradycyjnych i lokalnych. 

Część wystawiennicza otwarta jest także w okolicach parkingu i pola 

namiotowego za Jasną Górą. Wystawa czynna tu będzie do godz.18.00. 

Wieś to nie tylko ta część produkcyjna, ale również część kulturowa  

i ludowa. Dlatego od początku wystawie towarzyszą występy 

zespołów ludowych, które z czasem przekształciły się w Europejskie 

Dni Kultury Ludowej. 

W sobotę o godz. 12.30 w Sali Papieskiej na Jasnej Górze odbyła się 

konferencja połączona z wręczeniem odznaczeń „Zasłużony dla 

Rolnictwa” – MRiRW, podsumowaniem finałów kilku konkursów np. 

agroturystycznego czy ekologicznego. 

W niedzielę o godz. 16.30 odbędzie się koncert Zespołu Pieśni i Tańca 

„Śląsk” im. S.Hadyny. 
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